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Informatie met betrekking tot
de moedervennootschap
Jaarverslag van de Raad van Bestuur en jaarrekening van
NV Bekaert SA
Het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de statutaire jaarrekening van de moedervennootschap
NV Bekaert SA worden hierna in verkorte vorm weergegeven.
Het verslag van de Raad van Bestuur ex artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen is niet integraal
opgenomen in het verslag ex artikel 119.
Exemplaren van het volledig verslag van de Raad van Bestuur en van de volledige statutaire jaarrekening van
NV Bekaert SA zijn op verzoek gratis beschikbaar op volgend adres:
NV Bekaert SA
President Kennedypark 18
BE-8500 Kortrijk
België
www.bekaert.com
De Commissaris heeft een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud gegeven met betrekking tot de statutaire
jaarrekening van NV Bekaert SA.
Conform de wet zullen het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening van NV Bekaert SA samen
met het verslag van de Commissaris worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Verkorte resultatenrekening
in duizend € - Jaren afgesloten op 31 december

Omzet
Bedrijfsresultaat
Financiële resultaten
Uitzonderlijke resultaten
Winstbelastingen
Winst of verlies van het boekjaar

2011

2012

529 041
-2 462
44 324
211 519
2 724
256 105

386 142
-46 699
-16 020
-96 324
1 317
-157 726
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Verkorte balans na resultaatsverwerking
in duizend € - 31 december

2011

2012

Vaste activa
Oprichtingskosten en immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Totaal der activa

1 994 798
42 534
80 865
1 871 399
303 193
2 297 991

2 054 120
28 170
63 778
1 962 172
241 503
2 295 623

Eigen vermogen
Kapitaal
Uitgiftepremies
Herwaarderingsmeerwaarden
Wettelijke reserve
Onbeschikbare reserves
Beschikbare reserves en overgedragen resultaten
Kapitaalsubsidies
Voorzieningen en uitgestelde belastingen
Schulden
Schulden op meer dan een jaar
Schulden op ten hoogste een jaar
Totaal der passiva

697 636
176 512
29 857
1 995
17 651
23 295
448 295
30
64 147
1 536 208
750 150
786 058
2 297 991

540 292
176 586
30 194
1 995
17 651
58 563
255 301
2
82 686
1 672 645
1 050 150
622 495
2 295 623

Waarderingsregels
De waarderings- en omrekeningsregels gebruikt voor de statutaire jaarrekening van de moedervennootschap zijn
gebaseerd op het Belgisch boekhoudrecht.
Samenvatting van het jaarverslag van de Raad van Bestuur
De omzet van de in België gevestigde vennootschap bedroeg € 386,1 miljoen, een daling met 27% in vergelijking
met 2011.
Het operationeel verlies bedroeg € -46,7 miljoen, tegenover een bedrijfsverlies van €-2,5 miljoen vorig jaar.
Het operationeel verlies werd veroorzaakt door de afgenomen omzet en lagere inkomsten van technische
dienstverlening. Ondanks de scherpe daling van uitgaven (€ -29,1 miljoen), verworven dankzij een extensief
kostenbesparingsprogramma, was de marge ontoereikend om alle operationele kosten te dekken. Zowel de
afschrijvingen als de andere operationele kosten daalden in vergelijking met vorig jaar.
De financiële resultaten daalden tot € -16,0 miljoen omwille van lagere dividendinkomsten (€ 44,3 miljoen in
2011).
De uitzonderlijke resultaten bedroegen € -96,3 miljoen, hoofdzakelijk als gevolg van herstructureringskosten en
provisies en bijzondere waardverminderingen van activa (2011: 211,5 miljoen). De winst in 2011 vloeide
voornamelijk voort uit winsten op transacties met aandelen van deelnemingen.
De combinatie van enerzijds het bedrijfsverlies en anderzijds het financieel en uitzonderlijk resultaat verklaren het
perioderesultaat van € -157,7 miljoen in vergelijking met de nettowinst van € 256,1 miljoen in 2011.
Milieuprogramma’s
De voorziening voor milieusaneringsprogramma’s daalde tot € 25,0 miljoen (2011: € 27,1 miljoen).
Informatie omtrent onderzoek en ontwikkeling
Meer informatie omtrent de activiteiten van de onderneming inzake onderzoek en ontwikkeling vindt u in het
hoofdstuk ‘Technologie en Innovatie’ in het ‘Verslag van de Raad van Bestuur’.
Deelnemingen in het kapitaal
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen (de transparantiewet) heeft NV Bekaert SA aan de wettelijke quota van 5% en van elk veelvoud
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van 5% de statutaire quota van 3% en 7,50% toegevoegd. Hierna volgt een overzicht van de actuele
kennisgevingen van deelnemingen van 3% of meer. Op 31 december 2012 bedroeg het totale aantal effecten met
stemrecht 60 000 942.

Kennisgever
Stichting Administratiekantoor Bekaert (Chasséveld 1, NL-4811 DH
Breda, Nederland), in eigen naam en in naam van Velge International
NV, Berfin SA,
Subeco SA, Millenium 3 SA en Gedecor SA

Datum van
kennisgeving

22.08.12

Percentage
Aantal
t.o.v. totaal
aandelen aantal aandelen

22 876 601

38,13%

De Stichting Administratiekantoor Bekaert (houdster van 22 404 881 aandelen) heeft aangegeven in onderling
overleg te handelen met Velge International NV (57 000 aandelen), Berfin SA (91 920 aandelen), Subeco SA
(157 800 aandelen), Millenium 3 SA (90 000 aandelen) en Gedecor SA (75 000 aandelen) in die zin dat ze een
akkoord hebben gesloten (a) dat ertoe strekt de controle te verkrijgen, het welslagen van een bod te dwarsbomen
dan wel de controle te handhaven, en (b) aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten, om
een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren. De Stichting Administratiekantoor Bekaert wordt niet
gecontroleerd. De andere bovengenoemde personen worden gecontroleerd door natuurlijke personen,
(i) waarvan de (rechtstreeks of onrechtstreeks gehouden) individuele deelneming 3% niet bereikt en (ii) die (op
een individuele basis) een belang van minder dan 3% hebben.
Op 8 december 2007 had de Stichting Administratiekantoor Bekaert, krachtens artikel 74 van de wet van
1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, gemeld op 1 september 2007 alleen in het bezit te zijn van
meer dan 30% van de effecten met stemrecht van Bekaert.

Voorstel van resultaatsverwerking NV Bekaert SA 2012
Het resultaat van het boekjaar na belastingen bedraagt € -157 726 209 tegenover een winst na belastingen van
€ 256 104 593 vorig boekjaar.
De Raad van Bestuur heeft voorgesteld dat de Gewone Algemene Vergadering van 8 mei 2013 het resultaat als
volgt zal bestemmen:

in €
Te bestemmen resultaat van het boekjaar
Overgedragen winst van het vorig boekjaar
Toevoeging aan de reserves
Uit te keren winst (brutodividend)

-157 726 209
91 920 479
116 007 786
50 202 056

De Raad van Bestuur heeft voorgesteld dat de Gewone Algemene Vergadering een brutodividend zal uitkeren
van € 0,85 per aandeel (2011: € 1,17 per aandeel).
Het dividend is in euro betaalbaar op 15 mei 2013 bij de loketten van:
ING Belgium, BNP Paribas Fortis, KBC Bank, Bank Degroof en Belfius Bank in België;
Société Générale in Frankrijk;
ABN AMRO Bank in Nederland;
UBS in Zwitserland.
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Statutaire benoemingen
De ambtstermijn van bestuurder van de heren Roger Dalle, François de Visscher, Bernard van de Walle de
Ghelcke en Baudouin Velge en van de onafhankelijke bestuurder Lady Barbara Thomas Judge vervalt na afloop
van de Gewone Algemene Vergadering van 8 mei 2013.
De Raad van Bestuur heeft de Algemene Vergadering voorgesteld:
-

de heer Roger Dalle te herbenoemen als bestuurder voor een periode van twee jaar, tot en met de Gewone
Algemene Vergadering in 2015;
de heren François de Visscher, Bernard van de Walle de Ghelcke en Baudouin Velge te herbenoemen als
bestuurders voor een periode van drie jaar, tot en met de Gewone Algemene Vergadering in 2016;
Lady Barbara Thomas Judge te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder voor een periode van drie jaar,
tot en met de Gewone Algemene Vergadering in 2016.

95

